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Streszczenie
Szkáa trójskáadnikowe PbO-Bi2O3-Ga2O3 charakteryzują siĊ wysoką przepuszczalnoĞcią Ğredniej podczerwieni (do 8 ȝm), ale odznaczają siĊ duĪą skáonnoĞcią do krystalizacji. W celu podwyĪszenia trwaáoĞci termicznej szkieá ich skáad mody¿kowano dodatkami GeO2,
SiO2, Tl2O, CdO, Nb2O5. Uzyskano szkáa nadające siĊ do wytwarzania wáókien mikrostrukturalnych i elementów mikrooptycznych. Wzrost
odpornoĞci termicznej szkieá okupiony zostaá przesuniĊciem progu absorpcji w kierunku krótszych fal.
Sáowa kluczowe: szkáo oáowiowo-bizmutowe, krystalizacja, wáókno mikrostrukturalne, elementy mikrooptyczne, Ğrednia podczerwieĔ

LEAD-BISMUTH GLASSES FOR MidIR MICROSTRUCTURED FIBERS AND MICROOPTICAL
ELEMENTS MANUFACTURING
Three component PbO-Bi2O3-Ga2O3 glasses are characterized by high middle infrared transmittance up to 8 ȝm, but they show large
susceptibility for crystallization. For a rise of the thermal stability of glasses, their compositions were modi¿ed by addition of GeO2, SiO2,
Tl2O, CdO, Nb2O5. There have been obtained the glasses that can be suitable for the manufacturing of microstructured ¿bers and microoptical elements. The growth of thermal stability of glasses unfavourably resulted in an IR absorption cut off shift into shorter wavelengths.
Keywords: Lead-bismuth glass, Crystallization, Microstructured ¿ber, Microoptical elements, Middle infrared

1. Wprowadzenie
Obecnie obserwuje siĊ dynamiczny rozwój badaĔ i zastosowaĔ optoelektroniki, w tym równieĪ wáókien fotonicznych, w zakresie podczerwieni. W szczególnoĞci waĪny jest
zakres Ğredniej podczerwieni (MidIR), gdyĪ w tym zakresie
znajdują siĊ okna transmisyjne w atmosferze ziemskiej obejmujące 3-5 m oraz 8-14 m, jak równieĪ pasma wibracyjne
wielu rodzajów wiązaĔ chemicznych organicznych grup molekularnych. Spektroskopia w tym obszarze umoĪliwia identy¿kacjĊ tych molekuá i jest stosowana przy inspekcji ĪywnoĞci, do identy¿kacji gazów oraz podczas badania tkanek
biologicznych. Prowadzone są równieĪ badania dotyczące
koherentnej tomogra¿i optycznej (OCT) w tym zakresie fal.
Praktyczne zastosowanie urządzeĔ do pomiarów w Ğredniej
podczerwieni wymaga integracji detektorów i Ĩródeá z pasywnymi miniaturowymi elementami optycznymi takimi jak elementy refrakcyjne i dyfrakcyjne oraz mikrosoczewki, które
mogą byü wytwarzane tanią metodą odciskania na gorąco
(hot embossing technique) [1, 2].
Odpowiednim materiaáem na wáókna fotoniczne i elementy mikrooptyczne w przypadku MidIR wydają siĊ byü szkáa,
których synteza oparta jest na tlenkach oáowiu (PbO) i bizmutu (Bi2O3) [3, 4]. Stosunkowo wysoka táumiennoĞü szkieá
wieloskáadnikowych nie jest przy tym parametrem krytycz-

nym, gdyĪ w wykonywanych z nich elementach Ğwiatáo ma
do przebycia krótką drogĊ o dáugoĞci do kilku centymetrów.
Wykonane w ITME wstĊpne prace badawcze dotyczące trójskáadnikowych szkieá PbO-Bi2O3-Ga2O3 pozwoliáy na ustalenie, Īe szkáa te rzeczywiĞcie charakteryzują siĊ wysoką przepuszczalnoĞcią w zakresie 4-6 m, a ich krawĊdĨ absorpcji
siĊga nawet 8 m. Szkáa oáowiowo-bizmutowo-galowe posiadają zatem najlepszą przepuszczalnoĞü podczerwieni
spoĞród wszystkich znanych szkieá tlenkowych. Stwierdzono jednak, Īe szkáa te posiadają wysoką skáonnoĞü do krystalizacji, czyli nie są trwaáe termicznie. Z tego powodu nie
mogą byü stosowane do wytwarzania wáókien mikrostrukturalnych metodą stack-and-draw, w trakcie którego szkáo
jest kilkakrotnie rozgrzewane do temperatury miĊkniĊcia [5].

2. Synteza szkieá
W poszukiwaniu trwaáych termicznie szkieá oáowiowo-bizmutowo-galowych, charakteryzujących siĊ brakiem krystalizacji przy przetwarzaniu termicznym, badaniami objĊto
trzy serie szkieá: piĊcioskáadnikowe CS (Tabela 1) oraz szeĞcio- i siedmioskáadnikowe G i GS (Tabela 2). We wszystkich
trzech seriach podstawowymi skáadnikami są tlenki Bi2O3,
Ga2O3, PbO i CdO. W serii CS skáad trójskáadnikowego szkáa
PbO-Bi2O3-Ga2O3 wzbogacono o dodatkowe dwa skáadniki:
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Tabela 1. Skáad chemiczny szkieá oáowiowo-bizmutowo-galowych
serii CS [% mol.].
Table 1. Chemical composition of CS series lead-bismuth-gallium
glasses [mol.%].

Tlenek

Nazwa szkáa
CS-720

CS-1030

CS-735

CS-740

SiO2

20

30

35

40

Bi2O3

15

14

14

10

Ga2O3

15

16

14

13

PbO

43

30

30

30

CdO

7

10

7

7

SiO2 w stĊĪeniu 20-40% mol. oraz CdO – 7 lub 10% mol.
Szkáa serii CS moĪna zatem zakwali¿kowaü do szkieá krzemianowych z wysoką zawartoĞcią tlenków metali ciĊĪkich.
SeriĊ G stanowią szkáa germanianowe (bez SiO2), których
skáad wzbogacono o tlenek talu, a w jednym przypadku dodatkowo o tlenek niobu (G-3). Na seriĊ GS skáadają siĊ szkáa
germanowo-krzemianowe ze stĊĪeniem GeO2 na staáym poziomie (10/11% mol.) i ze wzrastającym stĊĪeniem SiO2, od
20 do 40% mol., w szeregu od GS-1 do GS-4 (Tabela 2).
Zestawy surowcowe do topienia szkieá sporządzano z surowców chemicznych o czystoĞci co najmniej cz.d.a.. Szkáa
topiono w tyglu platynowym o pojemnoĞci 250 cm3, w elektrycznym piecu sylitowym, w atmosferze powietrza. Jednorazowo wytapiano porcje szkáa o masie 300 g (seria CS) lub
150 g (serie G i GS). W trakcie procesu masĊ szklaną kilkakrotnie mieszano prĊtem kwarcowym. Szkáa serii CS topiono w ciągu 1 godz. w temperaturze 1000-1100°C, natomiast szkáa G i GS wymagaáy niĪszej temperatury topienia
(950-1050°C), przy czym wzrost zawartoĞci SiO2 w szkle
wymuszaá stosowanie wyĪszej temperatury. Szkáa odlewano do podgrzanej formy gra¿towej i nastĊpnie odprĊĪano.
Tabela 2. Skáad chemiczny szkieá germanianowych i germano-krzemianowych domieszkowanych Tl2O, CdO lub Nb2O5 (serie G i GS)
[% mol.].
Table 2. Chemical composition of germanate and germanium-silicate
glasses with additions of Tl2O, CdO or Nb2O5 (serie G i GS) [mol. %].

Tlenek

Nr szkáa
G-1

G-2

G-3

GS-1

GS-2

GS-3

GS-4

SiO2

-

-

-

10

15

20

25

GeO2

21

21

21

11

11

10

10

Bi2O3

16

16

16

16

16

16

14

Ga2O3

16

16

16

16

14

12

12

PbO

33

30,5

30,5

33

33

33

30

CdO

9

9

9

9

6

5

5

Tl2O

5

7,5

5

5

5

4

4

Nb2O5

-

-

2,5

-

-

-

-

3. Pomiary wáaĞciwoĞci szkieá
Wspóáczynnik zaáamania szkáa zmierzono przy pomocy
goniometru metodą pomiaru kąta najmniejszego odchylenia.
Próbki szkáa do pomiaru posiadaáy ksztaát pryzmatu, którego
kąt áamiący jest wyznaczany w trakcie pomiarów. Do pomia-
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rów uĪyto lamp widmowych Ne, H, He oraz laserów o dáugoĞciach fali 532, 632, 820, 920, 1560 nm.
Pomiary nieliniowego wspóáczynnika zaáamania n2 wykonano za pomocą metody Z-scan. Metoda polega na przesuwaniu páasko-równolegáej próbki badanego szkáa przez „taliĊ” ogniskowanej wiązki laserowej i pomiarze mocy transmitowanej przez próbkĊ.
Pomiary transmisji szkieá dla zakresu 200-3300 nm przeprowadzano za pomocą spektrofotometru ¿rmy VARIAN typ
Cary 500, a dla zakresu 2-10 m - spektrofotometru ¿rmy
Broker typ IFS 113V. Próbki w postaci obustronnie polerowanych páytek miaáy gruboĞü 2 i 5 mm. Wynikiem pomiarów
jest transmisja pomniejszona o straty odbiciowe Fresnela.
Pomiary wspóáczynnika liniowej rozszerzalnoĞci cieplnej
szkieá wykonano za pomocą dylatometru ¿rmy Baehr Thermoanalyse GmbH typ 801. Stosowano próbki w postaci páasko-równolegáych belek o wymiarach 4 mm x 4 mm x 30 mm.
Rejestrowano krzywą wydáuĪenia próbki w funkcji temperatury (krzywą dylatometryczną). Wspóáczynnik rozszerzalnoĞci dla poszczególnych zakresów temperaturowych obliczano przy pomocy odpowiedniego programu komputerowego. Z krzywej dylatometrycznej, znaną metodą, odczytywano temperatury charakterystyczne szkáa takie jak dolna
odprĊĪania td, transformacji Tg, górna odprĊĪania tg, dylatometrycznego miĊkniĊcia DTM, którym odpowiada lepkoĞü
Ș odpowiednio 1014,6, 1013,4, 1013, 1011 P. W poáączeniu z dodatkowymi temperaturami charakterystycznymi okreĞlonymi w mikroskopie grzewczym (typ II A-P prod. Leitz Wetzlar
Niemcy), czyli temperaturami zaoblenia siĊ krawĊdzi próbki Tz, przybrania przez próbkĊ ksztaátu kuli Tk, przybrania
ksztaátu póákuli Tpk i rozpáyniĊcia siĊ próbki Tr (lepkoĞü odpowiednio 109, 106, 104, 102 P) uzyskuje siĊ wystarczającą iloĞü
punktów potrzebnych do wykreĞlenia krzywej lepkoĞci szkáa.
WstĊpnych informacji o skáonnoĞci szkieá do krystalizacji dostarczyá test krystalizacyjny polegający na izotermicznym 2-godzinnym wygrzewaniu próbek szkáa w temperaturze Tk + 20°C. Brak krystalitów na powierzchni próbek Ğwiadczy o wysokiej trwaáoĞci termicznej szkieá, czyli odpornoĞci
na krystalizacjĊ.
Badania DSC (differential scanning calorymetry) szkieá
przeprowadzono za pomocą urządzenia typu STA 449 F1
Jupiter ¿rmy Netzsch. Próbki byáy ogrzewane w powietrzu
ze staáą szybkoĞcią 10/min od 30qC do 800qC w przypadku
szkieá serii CS oraz do 700°C w przypadku szkieá serii G i GS.
Masa kaĪdej próbki proszkowej wynosiáa 60 mg; materiaáem
referencyjnym (odniesienia) byá Al2O3. Bardzo sáabo zaznaczony efekt egzotermiczny na krzywej DSC, albo caákowity
jego brak, Ğwiadczy o wysokiej trwaáoĞci termicznej szkáa.
Dyfrakcyjne pomiary rentgenowskie (XRD) przeprowadzono za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego Siemens
D500 w typowej geometrii Bragg-Brentano metodą proszkową. Dyfraktometr jest wyposaĪony w wysokorozdzielczy
detektor póáprzewodnikowy Si:Li, Ĩródáem promieniowania
byáa lampa Cu o dáugoĞci fali KĮ Ȝ = 1,5418 Å.
GĊstoĞü szkieá okreĞlono metodą waĪenia hydrostatycznego w wodzie. Pomiary wykonywano z uĪyciem páasko-równolegáych, polerowanych próbek szkieá o wymiarach 20 mm
x 15 mm x 10 mm.
Pomiary mikrotwardoĞci, która moĪe stanowiü miarĊ wytrzymaáoĞci mechanicznej szkieá, wykonano za pomocą twardoĞciomierza Zwick pod obciąĪeniem Q = 0,2 kG (1,96 N).
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TwardoĞü liczono ze wzoru HV = 1,8544·Q/d2, gdzie d oznacza Ğrednią wartoĞü przekątnej odcisku diamentowego
wgáĊbnika Vickersa w szkle.
OdpornoĞü hydrolityczną szkieá okreĞlono metodą oznaczania ubytku masy próbek po 6-godzinnym gotowaniu
w wodzie destylowanej. Badaniom poddawano polerowane
mechanicznie próbki szkáa o wymiarach 30 mm x 20 mm x
15 mm. Miarą odpornoĞci hydrolitycznej jest ubytek masy
próbki ǻm po 6-godzinnym oddziaáywaniu na nią wrzącej
wody, przeliczony na 100 cm2 powierzchni próbki [mg/100
cm2]. Im wyĪsza wartoĞü ubytku masy, tym niĪsza odpornoĞü szkáa na dziaáanie wody.

4. Omówienie wyników

a)

Wszystkie badane szkáa mają wysoki wspóáczynnik zaáamania nd: 1,937-2,169 (szkáa serii CS), 2,164-2,169 (seria
G) i 2,051-2,146 (seria GS). Wzrostowi zawartoĞci lekkich
skáadników SiO2 i GeO2 w skáadzie szkieá towarzyszy spadek wartoĞci wspóáczynnika zaáamania. Taką samą tendencjĊ obserwuje siĊ w odniesieniu do nieliniowej skáadowej n2,
której wartoĞci 43-70·10-20 m2/W są wielokrotnie wyĪsze od
zmierzonych dla szkáa tellurowego TWPN/I/6 (18), czy dla
szkáa oáowiowo-krzemianowego SF-57 (13) [6].
W porównaniu z trójskáadnikowymi szkáami PbO-Bi2O3Ga2O3, zakres transmisji szkieá wszystkich trzech serii przesuniĊty jest w kierunku krótszych fal (Rys. 1 i 2). Przesub)
Rys. 2. Transmisja spektralna szkieá serii G i GS w zakresach: a) VIS
(Ȝ = 0,4-0,7 ȝm) i b) IR (Ȝ = 2-8 ȝm).
Fig. 2. Transmittance of G and GS series glasses in ranges of 0.40.7 ȝm (a) and 2-8 ȝm (b).

a)

b)
Rys. 1. Transmisja spektralna szkieá serii CS w zakresach: a) VIS
(Ȝ = 0,35-0,7 ȝm) i b) IR (Ȝ = 2-7 ȝm).
Fig. 1. Transmittance of CS series glasses in ranges of 0.35-0.7 ȝm
(a) and 2-7 ȝm (b).

niĊcie to jest tym wiĊksze im wyĪsza jest zawartoĞü SiO2
w szkle (serie CS i GS). NajwyĪszą przepuszczalnoĞcią IR
charakteryzują siĊ szkáa germanianowe serii G, nie posiadające w skáadzie dodatku SiO2 (Rys. 2). Niekorzystny wpáyw
SiO2 na transmisjĊ IR obserwuje siĊ na przykáadzie szkieá
serii GS (Rys. 2 i 3).
Z krzywych lepkoĞci (Rys. 4) wynika, Īe szkáa germanianowe serii G oraz szkáa germanowo-krzemianowe serii GS są
nie tylko bardzo miĊkkie, ale i technologicznie krótkie. DáugoĞü technologiczną szkáa de¿niuje siĊ jako zakres temperatur, w których lepkoĞü masy szklanej jest na tyle niska, Īe
moĪliwe jest formowanie wyrobu szklanego. Przyjmuje siĊ,
Īe ten zakres lepkoĞci obejmuje 107-104 P.
Zakres temperatur formowania (pracy) w przypadku
szkieá G i GS nie obejmuje nawet 50°C, dla nieco twardszego i dáuĪszego szkáa CS-1030 wynosi okoáo 50°C, a dla szkieá
z wyĪszą zawartoĞcią SiO2 (CS-737 i CS-740) jest dwukrotnie
szerszy i wynosi 100°C. Dla technologii wytwarzania Ğwiatáowodów mikrostrukturalnych korzystniejsze są szkáa charakteryzujące siĊ wiĊkszą dáugoĞcią technologiczną. Dlatego teĪ szkáa, które ze wzglĊdu na niekorzystne wáaĞciwoĞci
reologiczne i krystalizacyjne są trudne do przetwarzania na
wáókna mikrostrukturalne z powodzeniem mogą byü stosowane do wytwarzania elementów mikrooptycznych metodą
odciskania na gorąco (hot embossing).
W grupie szkieá CS jedynie szkáo CS-720 z najniĪszą
zawartoĞcią SiO2 wykazuje wyraĨną skáonnoĞü do krystali-
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a)
Rys. 3. Wpáyw zawartoĞci SiO2 na transmisjĊ szkieá GS w podczerwieni (dla 4, 5 i 6 m).
Fig. 3. InÀuence of SiO2 content on IR transmittance of GS series
glasses.

b)
Rys. 5. Krzywe DSC dla szkieá: a) serii CS i b) serii G i GS.
Fig. 5. DSC curves for glasses of CS series (a) and G and GS
seria (b).
Rys. 4. LepkoĞü szkieá w funkcji temperatury (krzywe reologiczne).
Fig. 4. Viscosity of glasses vs. temperature (rheological curves).

zacji (wysoki pik egzotermiczny na krzywej DSC, Rys. 5a).
Pozostaáe szkáa tej serii są trwaáe termicznie. Potwierdzają
to badania XRD próbek poddanych 4-godzinnemu wygrzewaniu w temperaturze miĊkniĊcia (dyfraktogramy typowe
dla fazy amor¿cznej, Rys. 6a i 7a). Szkáa z wyĪszą zawartoĞcią SiO2 są trwalsze termicznie. Szkáo CS-740 (40% mol.
SiO2) poddane 24-godzinnej obróbce cieplnej nie wykazuje
oznak krystalizacji (Rys. 7b), gdy tymczasem szkáo CS-1030

a)

(30% mol. SiO2) po takiej obróbce jest juĪ w znacznym stopniu skrystalizowane (Rys. 6b). Szkáa z GeO2 serii G i GS są
mniej trwaáe termicznie od szkieá CS.
JuĪ krótkotrwaáe, 2-godzinne wygrzewanie w temperaturze Tk + 20°C prowadzi do pojawienia siĊ krysztaáków na
powierzchni próbek, przy czym w szkáach G-2, GS-1, GS-4
byáy to Ğladowe ich iloĞci. Znajduje to potwierdzenie w przebiegu krzywych DSC dla tych szkieá (Rys. 5b).
Wszystkie badane szkáa odznaczają siĊ sáabą odpornoĞcią na dziaáanie wody, przy czym odpornoĞü ta szybko roĞnie ze wzrostem stĊĪenia SiO2 w szkle (Rys. 8). Dla po-

b)

Rys. 6. Dyfraktogramy szkáa CS-1030 poddanego wygrzewaniu izotermicznemu w temperaturze 580°C w ciągu: a) 4 godzin,
b) 24 godzin.
Fig. 6. X-ray diffractograms of CS-1030 glass heat treated for 4 h (a) and 24 h (b) at 580 °C.
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a)
Rys. 8. OdpornoĞü hydrolityczna szkieá.
Fig. 8. Water durability of glasses.

b)
Rys. 7. Dyfraktogramy szkáa CS-740 poddanego wygrzewaniu izotermicznemu w temperaturze 600°C w ciągu: a) 4 godzin, b) 24 godzin.
Fig. 7. X-ray diffractograms of CS-740 glass heat treated for 4 h (a)
and 24 h (b) at 600 °C.

równania na wykresie podano równieĪ odpornoĞü sáabego chemicznie trójskáadnikowego szkáa PbO-Bi2O3-Ga2O3
(PBG-02, ITME) i wysokoodpornego, komercyjnego szkáa
oáowiowo-krzemianowego SF-57 (Schott). Niska odpornoĞü
hydrolityczna szkáa stwarza utrudnienia w jego obróbce szli¿ersko-polerskiej w Ğrodowisku wodnym.
Do zastosowania praktycznego wybrano 4 szkáa (Tabela 3). Wybór konkretnego szkáa byá niekiedy wynikiem kompromisu pomiĊdzy dobrą przepuszczalnoĞcią IR i wysoką
trwaáoĞcią termiczną. Szkáa G-2 i GS-1 są typowane do wytwarzania z nich elementów mikrooptycznych metodą hot
embossing, natomiast szkáa CS-1030 i CS-740, o znacznie
wyĪszej trwaáoĞci termicznej, do wieloetapowego przetwarzania termicznego na wáókna mikrostrukturalne.

Tabela 3. Podstawowe wáaĞciwoĞci wybranych trwaáych termicznie szkieá oáowiowo-bizmutowo-galowych.
Table 3. Basic properties of selected thermal stable lead-bismuth-gallium glasses.
Nazwa szkáa

Parametr

G-2

GS-1

CS-1030

CS-740

2,169

2,146

2,026

1,937

68

65

56

43

Dolny próg absorpcji, DPA, [nm]

447

433

395

380

Górny próg absorpcji, GPA, [ȝm]

7,43

7,44

5,42

5,25

Wspóáczynnik liniowej rozszerzalnoĞci cieplnej dla zakresu 20-300°C, Į, [10-7 K-1]

107,8

104,7

83,8

81,3

Temperatura transformacji, Tg, [ C] logȘ = 13,4

369

390

460

473

Dylatometryczna temperatura miĊkniĊcia, DTM, [°C] logȘ = 11,0

392

416

483

502

Temperatury charakterystyczne w mikroskopie grzewczym Leitz'a [°C]
- zaoblenia siĊ próbki ,Tz,
logȘ = 9,0
- utworzenia kuli, Tk,
logȘ = 6,0
- utworzenia póákuli, Tpk,
logȘ = 4,0
- rozpáyniĊcia siĊ próbki, Tr,
logȘ = 2,0

395
445
485
560

420
455
505
640

495
535
585
650

545
595
655
780

Krystalizacja (wygrz. 2 h w temp. Tk + 20°C)

Ğlady

Ğlady

brak

brak

GĊstoĞü, ȡ, [g/cm3]

7,41

7,27

6,58

5,82

TwardoĞü, HV, [GPa]

3,7

3,8

4,4

4,6

OdpornoĞü hydrolityczna, ǻm, [mg/100cm2]

145,4

121,5

55,8

5,2

Wspóáczynnik zaáamania, nd
Nieliniowy wsp. zaáamania, n2 [10

-20

m /W]
2

o
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5. Podsumowanie i wnioski
Przedmiotem badaĔ byáy szkáa, których podstawowymi
skáadnikami są tlenki oáowiu, bizmutu i galu. Szkáa trójskáadnikowe PbO-Bi2O3-Ga2O3, spoĞród wszystkich szkieá tlenkowych, wyróĪniają siĊ najwyĪszą przepuszczalnoĞcią podczerwieni, aĪ do 8 ȝm oraz wysoką nieliniowoĞcią wáaĞciwoĞci optycznych. Z powodu niskiej trwaáoĞci termicznej (skáonnoĞci do krystalizacji) nie nadają siĊ jednak do wytwarzania Ğwiatáowodów mikrostrukturalnych. Wzbogacenie skáadu
o dodatkowe lekkie tlenki szkáotwórcze GeO2 i SiO2 poprawia wáaĞciwoĞci krystalizacyjne, ale nieuchronnie prowadzi
do zawĊĪenia zakresu transmisji MidIR i przesuniĊcia progu absorpcji do 6 ȝm, a nawet do 5 ȝm, oraz do osáabienia
wáaĞciwoĞci nieliniowych. Wybór szkáa tlenkowego na wáókno mikrostrukturalne dla Ğredniej podczerwieni jest zawsze
wynikiem kompromisu pomiĊdzy jego dobrą odpornoĞcią termiczną, a wysoką dáugofalową transmisją w IR. W szkáach
tlenkowych trudno wyjĞü z transmisją poza 6 ȝm, dlatego bardzo dobrą dla nich alternatywą wydają siĊ byü, np. siarczkowe szkáa chalkogenkowe, których przepuszczalnoĞü na poziomie okoáo 75% siĊga daleko w podczerwieĔ, aĪ do 12 ȝm.

PodziĊkowania
Praca zostaáa wykonana w ramach projektów badawczych NCN nr N N515 506040 i N N507 431339 oraz tematu statutowego ITME (2011).
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